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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящият правилник регламентира основните положения,
свързани със стратегията, приоритетите, организацията, управлението и
финансирането на научноизследователската дейност (НИД) в Аграрния
университет – Пловдив, в съответствие със Закона за висшето
образование, Закона за развитието на академичния състав в Република
България, Закона за насърчаване на научните изследвания (ЗННИ),
Правилника за наблюдение и оценка на научноизследователската
дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации,
както и дейността на ФНИ, Правилника за устройството, дейността и
управлението на АУ и националните нормативни документи.
II. СТРАТЕГИЯ, ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ И НАПРАВЛЕНИЯ
Чл. 2. Стратегията за развитието на научноизследователската
дейност в АУ – Пловдив се съобразява с традициите и опита в
осъществяването на научните изследвания в Университета и степента
на развитие на различните тематични направления; насочване на
изследователската дейност към актуални и значими проблеми в
контекста на общоевропейските и глобалните процеси; развитието и
изискванията на българското аграрно производство, развитието на
интегративните връзки между изследователската и учебната дейност, за
да се гарантира обучение, основано на съвременните постижения в
съответната научна област; реалностите в областта на финансирането
на научните изследвания.
Чл. 3. Основната цел на научната политика на АУ е да се осигури
разгръщане и по-ефективно използване на наличния потенциал на
академичния състав за осъществяване на качествени и конкурентноспособни научни и научно-приложни изследвания в съответствие с
потребностите на обществото в областта на образованието и науката.
Изпълнението на тази цел ще доведе до постигането на научноизследователски резултати, допринасящи за развитие на АУ като водеща
организация в областта на аграрните и сходни науки и като равностоен
партньор на български и чуждестранни научни организации.
Чл. 4. (1) НИД в АУ е съобразена с националните и европейските
приоритети в областта на селското стопанство, храните и биоикономиката.
(2) НИД по смисъла на този правилник обхваща: фундаментални и
приложни научни изследвания, включващи проучвателна, аналитична,
прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна, внедрителска
и други творчески дейности, които се провеждат систематично с цел да
се увеличи обемът на научните знания, както и да се използват за нови
приложения в областта на образованието, науката и обществената
практика чрез осигуряване на научни продукти и услуги и за повишаване
на научната квалификация на осъществяващите ги лица. НИД обхваща и
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разпространението и внедряването на научните и приложните резултати
в практиката.
Чл. 5. Основните форми за научноизследователска дейност в АУ са:
(1) Изпълнение на проекти, финансирани от: вътрешноуниверситетски научноизследователски конкурси чрез средства от държавния
бюджет, Националния фонд за научни изследвания (ФНИ) – МОН,
Оперативни програми на РБългария, Програмата за развитие на селските
райони, Европейското научно пространство, включително Програмата за
научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 и други международни
организации, в рамките на междууниверситетското сътрудничество,
държавните институции, университети, лаборатории, фирми възложители
и спонсориращи НИД, спонсори, фондации или неправителствени
организации.
(2) Договори за научни разработки, за научно сътрудничество, за
консултантска дейност и др.
(3) Краткосрочни и дългосрочни специализации по научни
програми, научни форуми, конгреси, симпозиуми, конференции, кръгли
маси и дискусии.
(4) Гостуване на преподаватели от АУ като лектори, консултанти и
експерти по покана на национални и чуждестранни висши училища и
научноизследователски центрове.
(5) Участие в специализирани изложения.
(6) Разпространение на научните резултати в научни издания.
(7) Внедрителска дейност.
(8) Издателска дейност.
Чл. 6. НИД се извършва на договорни начала, като страна от
сключения договор е Аграрният университет – Пловдив.
Чл. 7. НИД се основава на принципите на Европейската харта на
учените – етичност, прозрачност, публичност, достъпност и приложимост.
Чл. 8. (1) Аграрният университет – Пловдив насърчава научните
изследвания с доказана обществена значимост и международно
признание.
(2) Насърчаването на НИД обхваща финансовото стимулиране на
научните изследвания, създаването на условия за рационално
използване на научния потенциал и неговото развитие в съответствие с
приоритетните насоки за развитие на АУ.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ
Чл. 9. НИД в АУ – Пловдив се организира на територията на неговите
структурни звена: факултети, департамент, катедри, лаборатории, учебни
полета и Учебно-опитната и внедрителска база (УОВБ).
Чл. 10. (1) НИД се осъществява от отделни членове на академичния
състав или от специализирани катедрени, факултетни и интердисциплинарни научни колективи с участието на студенти, докторанти и
специализанти. В научноизследователските колективи при необходимост
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може да се привличат и други български и чуждестранни учени.
Условията и редът на тяхното участие, дейността и освобожда-ването им
е в съответствие с Кодекса на труда, Закона за задълженията и
договорите и Правилника за устройството и дейността на АУ – Пловдив.
(2) АУ планира и провежда съвместни научни изследвания и
творчески прояви с други висши училища, научни и творчески
организации, институти и фирми от страната и чужбина на основата на
предварително сключени договори.
Чл. 11. (1) Органите, които управляват, планират, координират и
контролират цялостната НИД на АУ, са: Академичният съвет, ректорът,
зам.-ректорът по НИПД, Центърът за научноизследователска дейност,
трансфер на технологии и защита на интелектуалната собственост
(ЦНИТТЗИС), зам.-деканите на факултетите и ръководителите на
катедри.
(2) Специфични функции по организацията и координацията на
НИД на студентите и докторантите в АУ изпълнява Студентският съвет,
съгласно с Правилника за организацията и дейността на Студентския
съвет при АУ.
(3) Определени функции, свързани с оценката на научната
продукция, научното развитие и израстването на академичния състав, на
обучението на докторанти в АУ и присъждането на научни степени и
звания, изпълняват факултетните съвети, съгласно ЗРАСРБ, както и от
зам.-ректора по НИПД.
Чл. 12. (1) Зам.-ректорът по НИПД координира научноизследователската дейност на факултетите, ЦНИТТЗИС, Акредитирания
лабораторен комплекс и УОВБ.
(2) Академичният съвет на АУ утвърждава Управителен съвет (УС)
на ЦНИТТЗИС.
(3) Дейността на УС на ЦНИТТЗИС се разписва в Правилника за
устройството и дейността на Центъра за научни изследвания, трансфер
на технологии и защита на интелектуалната собственост на АУ –
Пловдив.
(4) УС на ЦНИТТЗИС е с мандат от 4 години и членовете имат
право на не повече от два последователни мандата. Мандатът на някой
член на УС може да се прекрати предсрочно по негово искане или при
обстоятелства, посочени в Правилника за устройството и дейността на
ЦНИТТЗИС.
(5) УС на ЦНИТТЗИС:
а) Регламентира условията и реда за изразходване на целевите
средства от държавния бюджет за научна, художественотворческа и
издателска дейност на АУ;
б) Подпомага подготовката и осъществяването на интердисциплинарни и международни проекти и програми, за което се отчита пред
ректора и Академичния съвет;
в) Координира, контролира и прави предложения за ефективното
използване на уникалната апаратура на Акредитирания лабораторен
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комплекс в Университета и принадлежащите на АУ бази;
г) Обсъжда и предлага на АС Правилник за дейността на Акредитирания лабораторен комплекс и други вътрешни нормативни актове;
д) Координира, контролира и прави предложения на заявките за
нова апаратура и консумативи със средствата от държавния бюджет и
поддържа регистър на научната инфраструктура на АУ;
е) Информира академичната общност за национални и
международни научни форуми и координира работата си с Центъра за
международна дейност и връзки с обществеността на АУ – Пловдив;
ж) Контролира издателската дейност на АУ.
(6) Дейността на УС на ЦНИТТЗИС е прозрачна за академичната
общност на АУ и за обществото.
Чл. 13. (1) УС на ЦНИТТЗИС функционира като Комисия по научноизследователската дейност във връзка с чл. 99, ал. (1), т. 3 от ПУДАУП.
(2) Задачите на Комисията са свързани с:
а) идентифициране и предлагане на нови инструменти за
подобряване на включването на научноизследователските колективи на
АУ – Пловдив;
б) изготвяне на план за по-интензивното включване на
изследователите на АУ в национални и международни проекти и
програми и повишаване на капацитета на тяхното изпълнение при
използване на научните профили на АУ;
в) разглеждане и одобряване на предложените научноизследователски национални или международни проекти, в които АУ – Пловдив е
ръководител или член на консорциум (колектив) за изпълнение на
проекта;
г) издаване на писма за подкрепа или становища и други
официални документи от името на АУ за съответните проекти;
д) оценяване и приемане на резултатите от изпълнението на
одобрените университетски научноизследователски проекти, програми
или задачи;
е) даване на становище за закупуването, стопанисването и
устойчивото ползване на научна апаратура и оборудване, както и друга
присъща инфраструктура на АУ.
(3) Комисията се ръководи и свиква от зам.-ректора по НИПД. За
нейните заседания се водят протоколи в протоколна книга, а
разглежданите проекти и друга документация се запазват в архив.
(4) Когато УС на ЦНИТТЗИС функционира като Комисия по
научноизследователската дейност, съставът му може да бъде разширен
чрез включване на зам.-ректори, декани на факултети и специалисти на
АУ от съответната научна област съобразно съдържанието и характера
на разглежданата научноизследователска дейност. Разширеният състав
се избира от УС по ЦНИТТЗИС и се утвърждава със заповед на ректора
по НИПД.
(5) Информацията по ал. (2) може да се свежда от Комисията до
факултетите, катедрите и обслужващите звена в АУ по електронен път
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чрез интернет страницата с цел ускоряване на участието на научните
колективи в проекти и програми и засилване на публикационната
дейност.
Чл. 14. Научноизследователската дейност в АУ ежегодно се
планира и отчита по звена и на общоуниверситетско равнище.
Академичният съвет приема доклада за научната работа, включен в
годишния отчет на ректора или на отделно заседание на Академичния
съвет, представен от зам.-ректора по НИПД. При изготвяне на годишния
доклад ректорът или зам.-ректорът по НИПД изискват кратко резюме от
ръководителите на национални или международни проекти.
IV. УНИВЕРСИТЕТСКИ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОГРАМИ,
ПЛАНОВЕ И ПРОЕКТИ
Чл. 15. (1) Университетските научноизследователски програми,
планове и проекти се разработват за изпълнение на целите, стратегията
и политиката за научноизследователската дейност на AУ и се
утвърждават от Aкадемичния съвет.
(2) Академичният съвет утвърждава приоритетни направления и
проблеми за НИД в AУ по предложение на ректорския съвет (РС) или УС
на ЦНИТТЗИС в съответствие с регионалните, националните и
европейските приоритети в областта на научните изследвания, на базата
на които се изготвят университетски програми и проекти за НИД.
(3) За определените от академичния съвет приоритетни
направления и проблеми за научноизследователската дейност се
уведомяват научните звена и членовете на академичния състав,
докторантите и студентите на АУ.
Чл. 16. (1) Академичният съвет утвърждава разработените
научноизследователски програми за:
1. научни изследвания;
2. научни прояви (форуми);
3. докторантури.
(2) Характер на университетски научноизследователски програми
могат да имат и отделни програми на звена и научни колективи по
преценка на РС и УС на ЦНИТТЗИС.
Чл. 17. (1) Годишният план за НИД на АУ се разработва на база на
определения от Академичния съвет бюджет за НИД, разпределен от УС
по ЦНИТТЗИС за:
а) проекти за научни изследвания или художественотворческа
дейност в областите на науката или изкуството, в които АУ има
акредитация да подготвя студенти и докторанти;
б) проекти за подготовка за участие в международни научни
програми;
в) допълнителна финансова подкрепа към текущи научни проекти
или проекти за художественотворческа дейност;
г) проекти за частично финансиране на научни или творчески
форуми;
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д) проекти за провеждане на културни мероприятия – концерти,
изложби, постановки и други прояви, свързани с художественотворческата дейност;
е) инфраструктурни проекти за провеждането на качествени и
конкурентоспособни научни изследвания в АУ;
ж) подкрепа на текущи международни програми и проекти;
з) международни програми и проекти, за които не се признава за
разход начисленият ДДС;
и) съфинансиране на собствени и национални проекти от други
организации;
й) заплащане на лицензи за софтуерни продукти по текущи научни
проекти;
к) абонаменти за достъп до международни бази данни;
л) поддръжка на патенти и други права на интелектуална
собственост по текущи или успешно завършили проекти;
м) изплащане на членски внос в международни научни и
професионални организации по текущи или успешно завършили проекти;
н) изготвяне на стратегии и програми за развитие на научните
изследвания;
о) наеми за експозиции в научни или художествени изложби по
текущи или успешно завършили проекти;
п) издателска дейност на АУ, включително списание „Аграрни
науки“ и „Научни трудове“ на АУ.
Чл. 18. (1) Годишният план за научноизследователската дейност се
приема от УС на ЦНИТТЗИС и се утвърждава от ректора.
Чл. 19. (1) Основен елемент от университетските програми и
планове за НИД са проектите за научни изследвания.
(2) Извършването на научни изследвания в АУ се осъществява:
1. по университетски научни проекти чрез възлагане на
изпълнението на научноизследователски задачи;
2. по университетски научни проекти чрез конкурси за изпълнители
на проекти;
3. по инициатива на отделни членове на академичния състав,
докторанти, студенти и специализанти;
4. по инициатива на отделни асоциации или организации за
решаване на приложни задачи, свързани с тяхната дейност и
финансирани от тях.
(3) АУ предоставя материална база и възможности за извършване
на индивидуални и колективни научни изследвания от членовете на
академичния състав, докторанти, студенти и специализанти на
Университета.
Чл. 20. (1) Предложения за изпълнение на проекти за научни
изследвания в приоритетните за Университета научни направления се
правят от научните звена в АУ, от отделни членове на академичния
състав, от докторанти, студенти и специализанти в АУ, самостоятелно
или обединени във временни или в постоянни колективи.
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(2) Направените предложения за изпълнение на научноизследователски проекти се оценяват и класират на конкурсен принцип от УС на
ЦНИТТЗИС при АУ съгласно с Правилата и процедурата по организация,
изпълнение, наблюдение и оценка на научноизследователските проекти
в рамките на научноизследователската сесия на ЦНИТТЗИС. Правилата
се разработват, изменят и допълват от УС на ЦНИТТЗИС.
(3) Одобрените за изпълнение от УС на ЦНИТТЗИС научноизследователски проекти се включват в университетските научноизследователски програми и планове за научни изследвания.
Чл. 21. (1) Изпълнението на одобрените проекти за научни
изследвания се възлага с договори за университетски научни проекти,
сключвани между АУ като възложител и научни колективи с ръководител
преподавател, който притежава образователната и научна степен „доктор".
(2) Оценката и контролът за изпълнение на задачите по договори за
университетски научни проекти се извършват от УС на ЦНИТТЗИС по
установени ред и процедура, описани в Правилата и процедурата по
организация, изпълнение, наблюдение и оценка на научноизследователски проекти в рамките на научноизследователската сесия на
ЦНИТТЗИС.
Чл. 22. (1) Резултатите от изпълнението на договори за
университетски научни проекти и други научноизследователски задачи,
финансирани със средства за университетски научноизследователски
проекти и дейности на АУ, са собственост на АУ, освен ако в договора за
възлагане не е предвидено друго.
(2) УС на ЦНИТТЗИС и Университетската библиотека на АУ
осигуряват подходящи условия за съхранение на резултатите от научни
изследвания.
(3) Ръководителите на научни колективи представят на УС на
ЦНИТТЗИС два екземпляра (на хартиен носител) на резултатите от
изпълнението на научноизследователски проекти, финансирани със
средства за университетски научноизследователски проекти и дейности
на АУ, един от които се представя в Университетската библиотека, а
другият се съхранява в архива на ЦНИТТЗИС. При публикуване на
научните резултати от изследванията за сметка на средства за
финасиране на университетски научноизследователски проекти и
дейности на АУ изпълнителите задължително предоставят минимум пет
екземпляра за Университетската библиотека.
(4) Университетската библиотека осигурява подходящ ред за
достъп до резултатите от научните изследвания, финансирани от
средства за университетски научноизследователски проекти и дейности
на АУ.
(5) Техническият секретар на ЦНИТТЗИС отразява резултатите от
научните проекти, като публикации, патенти и други, в Регистъра на
научната дейност в Република България.
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V. ДРУГИ ФОРМИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НИД
Чл. 23. (1) НИД в АУ може да се извършва по договори с външни
организации и лица, сключени от зам.-ректора по НИПД на АУ, който има
право да контролира изпълнението по тези договори.
(2) Научноизследователски задачи по сключени от АУ договори с
външни организации и лица се разработват:
а) от учени или от научните колективи – инициатори за сключването
на договора;
б) по университетско научно задание, когато инициативата за
сключване на договора е на ръководството на АУ.
(3) Отношенията между АУ и изпълнителите на задачи по
сключените от АУ договори с външни организации и лица се уреждат със
самия договор и/или с допълнително сключен вътрешен договор между
АУ и изпълнителите.
Чл. 24. (1) АУ осъществява научно сътрудничество с научни,
научно-учебни, учебни и стопански организации, с юридически и
физически лица в страната и в чужбина по инициатива на АУ, на негови
звена, колективи и отделни членове на академичния състав или по
инициатива на другата страна и с решение на участниците от АУ.
(2) Целта на научното сътрудничество са развитието на
интеграционните процеси и интернационализирането на НИД на АУ за
нейното издигане до равнището на международните критерии и
изискванията на съвременните научни постижения.
(3) Научното сътрудничество се организира в различни форми на
двустранна и многостранна договорна основа или при друга форма за
съгласуване на интересите и действията на участниците.
(4) Собствеността върху научните продукти – резултат от научно
сътрудничество, се урежда между страните участници съобразно
сключените договори, действащото законодателство и вътрешните
разпоредби за закрила на интелектуалната собственост на АУ.
(5) Въпросите на планирането, осъществяването и ръководството
на международното научно сътрудничество се уреждат съгласно
законодателствата на съответните страни, сключените договори и
настоящия правилник.
Чл. 25. (1) АУ организира и провежда самостоятелно или в
сътрудничество с други институции научни прояви – конференции,
симпозиуми, семинари, кръгли маси и др., с университетски, национален
или международен характер.
(2) Научните прояви (форумите) целят издигането и укрепването на
авторитета на АУ като научноизследователски център в областта на
аграрните науки и свързаните научни направления чрез: популяризиране
на резултатите от НИД сред научната общност, защита и публична
оценка на научните постижения, повишаване на заинтересоваността на
потенциалните потребители на научни продукти, създавани в АУ, изява и
повишаване на квалификацията на членовете на академичния състав,
докторантите, студентите и специализантите на АУ и др.
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(3) Научните прояви, организирани от АУ, се провеждат на
територията на АУ или на предварително съгласувано място извън АУ.
(4) Научните прояви, организирани от АУ със средства за
финансиране на университетски научноизследователски проекти и
дейности, могат да включват такса за правоучастие за външните
участници, чийто размер се определя от организационния комитет на
проявата.
(5) УС на ЦНИТТЗИС ежегодно подбира по определени критерии на
конкурсен принцип проекти за провеждане на научни прояви,
организирани от АУ, за включване в годишния университетски план за
научни прояви, финансирани със средства за университетски
научноизследователски проекти и дейности на АУ, за които се сключват
договори за университетски научни прояви (форуми) между АУ и
организаторите.
(6) Научните звена на АУ могат да провеждат, при съгласуваност
със зам.-ректора по НИПД на АУ, научни прояви (форуми) по свое
решение, за сметка и на други финансови източници – самостоятелно
или съвместно със заинтересовани ведомства, организации и лица от
страната и чужбина.
(7) Подготовката на научните прояви се осъществява от
организационен комитет, който за значимите общоуниверситетски прояви
се утвърждава от зам.-ректора по НИПД или ректора, а за останалите –
от ръководния орган на звеното организатор. Когато научните прояви
(форумите) се провеждат съвместно с други организации и лица, зам.ректорът по НИПД определя членовете на организационния комитет от
страна на АУ.
(8) Материалите от работата на научните прояви (форумите) се
публикуват изцяло или частично в сборници, в брошури, в научните
трудове на АУ или в други специализирани издания. Издаването на
материалите се възлага на Академичното издателство на АУ с
университетска поръчка. Организаторите задължително предоставят
минимум пет екземпляра от отпечатаните материали за Университетската библиотека съгласно сключения договор.
(9) Научният продукт, разработен в изпълнение на договори за
университетски научни прояви (форуми), е собственост на АУ като
възложител. Използването на готовия научен продукт от изпълнителя и
от други заинтересовани страни в срок от три години след датата на
неговото приемане става само с разрешение на възложителя, като за
целта се сключва отделен договор.
(10) Изпълнителят по договор за университетска научна проява
(форум) като ръководител, подписал договора, се задължава да
организира научната проява по етапи и срок съгласно утвърдената от
възложителя план-програма и има право да получи от него необходимите
средства за осъществяване на научната проява съобразно с утвърдената
план-сметка и предвидените условия за плащания в сключения с
изпълнителя договор.
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(11) Разходите по подготовката и провеждането на научни прояви
се финансират по утвърдена от зам.-ректора по НИПД (обобщена) плансметка със средства за финансиране на университетски научноизследователски проекти и дейности, собствени средства на научните звена, от
такси за правоучастие, със средства на съорганизатори, на спонсори, на
дарители, на рекламодатели и др.
(12) Сумата и формите за осигуряване на средствата, необходими
за научни прояви, се определят конкретно за всяка проява по
предложение на организационния комитет и се одобряват от УС на
ЦНИТТЗИС, от зам.-ректора по НИПД или от Академичния съвет на АУ.
(13) АУ осигурява на щатни членове на академичния състав и
редовни докторанти командировъчни и заплащането на такси за
правоучастие във външни научни прояви за сметка на средствата за
финасиране на университетски научноизследователски проекти и
дейности или за сметка на националните научни програми на МОН, или
за сметка на други източници, по предложения на ръководителя на
проекта, съгласувано с ръководителя на катедрата и одобрено по
установен ред от зам.-ректора по НИПД.
Чл. 26. (1) Научна дейност под формата на консултантски услуги,
свързани с предмета на дейността на АУ, може да се извършва от
отделни звена, колективи и членове на академичния състав след
одобрение от УС на ЦНИТТЗИС и ректора на АУ. Тя се регламентира чрез:
а) сключени граждански договори с потребителите на услугата;
б) други форми на организация на консултантската дейност.
VI. ИЗПЪЛНИТЕЛИ
Чл. 27. (1) Членовете на академичния състав на АУ извършват
научноизследователска дейност по всички направления и форми,
определени с този правилник, съобразно своите възможности, без
ограничения в броя на едновременно изпълняваните научни задачи.
(2) Членовете на академичния състав на АУ извършват научноизследователска дейност:
а) самостоятелно – при изпълнение на научни проекти, възложени
от АУ или негово звено, при изпълнение на задачи по сключени
индивидуални договори за НИД с външни организации и лица, при
подготовка на научен труд, при разработване на нов или усъвършенстван
учебен курс, при участие в неформални научни колективи, научни прояви
и др.;
б) като членове на постоянни или на временни колективи и на звена
за изпълнение на университетски научни проекти и на колективни
проекти по сключени договори или по други форми за колективна
организация на научноизследователска дейност.
(3) Членовете на академичния състав сами избират направлението
и формите за осъществяване на научноизследователската дейност в АУ
съобразно спецификата на професионалното направление на основното
звено.
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(4) При необходимост АУ може да привлича за пряко извършване
на научноизследователска дейност специалисти със или без академични
длъжности и научни степени, условията и редът за което се определят в
съответствие с Правилника за дейността на АУ, ЗВО, ЗРАСРБ и КТ и
ЗЗД. Служители на АУ, които са навършили възрастта за пенсиониране,
но са били включени в научния колектив при одобрението на проекта,
могат да продължат да извършват научни задачи при условия,
определени от ректора на АУ и съобразно договор, сключен с лицето по
реда на Кодекса на труда или Закона за задълженията и договорите.
Ректорът има право по целесъобразност да не се съгласи лице, което е
пенсионирано, но е било включено в научен колектив, да продължи да
изпълнява задачи по одобрен проект.
(5) При извършването на НИД изследователите се подпомагат от
специалисти и други лица (студенти, докторанти, специализанти и др.),
изпълняващи технически и спомагателни функции.
Чл. 28. (1) Основна организационна единица за осъществяване на
научноизследователска дейност в АУ е научният колектив.
(2) Научният колектив може да бъде формиран от:
а) всички или част от членовете на академичния състав и
специалистите на едно научно звено на АУ;
б) членове на академичния състав и специалисти от повече научни
звена на АУ;
в) членове на академичния състав и специалисти на АУ и на други
научни, учебни, стопански и други организации.
(3) Научният колектив се изгражда по професионален признак на
неформална основа по инициатива на един или няколко негови членове.
(4) Научният колектив сам избира своя ръководител, който встъпва
в правата и задълженията си на ръководител със сключването на
договор по научноизследователската задача – предмет на дейност на
колектива.
Чл. 29. (1) Научноизследователска дейност на научни колективи
може да се осъществява в специализирани за НИД центрове и
лаборатории и обслужващи звена на АУ.
(2) Обслужващите научни звена се разкриват по ред, предвиден в
Правилника за устройството и дейността на АУ. Те осъществяват
дейността си на основата на правилници, приети и утвърдени от АС на
АУ – Пловдив.
(3) Обслужващите научни звена осъществяват научноизследователска
дейност по международни, национални и университетски научноизследователски програми и проекти и по задачи, възложени от външни
потребители.
(4) Обслужващите научни звена се ръководят и представляват от
директор (ръководител), назначен от ректора.
(5) За своята и на обслужващото научно звено дейност директорът
(ръководителят) се отчита ежегодно пред ректора.
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(6) Информация за извършената и планираната научноизследователска дейност на обслужващите научни звена се предоставя ежегодно
в УС на ЦНИТТЗИС и се утвърждава от зам.-ректора по НИД.
VII. НАУЧНА ДЕЙНОСТ НА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ
И СПЕЦИАЛИЗАНТИ
Чл. 30. (1) Развитието на научноизследователската дейност на
студентите, докторантите и специализантите в AУ е приоритетно
направление в университетската научна политика.
(2) АУ създава условия за:
а) участие на студенти, докторанти и специализанти в
научноизследователски програми, планове и проекти;
б) формиране на научни колективи и други форми (клубове,
кръжоци и др.) за извършване на научни изследвания от студенти,
докторанти и специализанти;
в) организиране на научни прояви за студенти, докторанти и
специализанти;
г) разработване на международни проекти, обмяна на опит,
специализации и други форми на международно студентско научно
сътрудничество;
д) публикуване на научни разработки на студенти, докторанти и
специализанти в университетските научни издания;
е) популяризиране на резултатите от студентското научно
творчество.
Чл. 31. (1) Студентите, докторантите и специализантите могат да
формират самостоятелни колективи за извършване на научни
изследвания под ръководството на хабилитирано лице от академичния
състав или лице, притежаващо ОНС „доктор“, и да участват в ежегодните
конкурси за финансиране на университетски научноизследователски
проекти.
(2) Ръководството на ЦНИТТЗИС и на Студентския съвет може да
организира университетски конкурси с награден фонд за студентски и
докторантски (специализантски) научни разработки.
Чл. 32. (1) Студентите, докторантите и специализантите могат да
инициират сключването и/или да участват в подготовката на договори за
междууниверситетско национално и международно сътрудничество.
(2) АУ съобразно своите възможности подпомага студентите,
докторантите и специализантите в подготовката, кандидатстването и
изпълнението на национални и международни проекти.
(3) Студентите, докторантите и специализантите могат да участват
в различни мероприятия в чужбина за представяне на своите резултати –
конференции, симпозиуми, кръгли маси и др.
(4) АУ осигурява условия за студентски и докторантски научен
обмен по международни програми и проекти.
Чл. 33. (1) АУ осигурява условия (материална база и др.) за
извършване на индивидуални изследвания от пост-докторанти и
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специализанти в рамките на тяхното обучение, както и възможности за
включването им в университетски научни колективи.
(2) Участието на студенти, докторанти и специализанти в научноизследователската дейност на АУ и самостоятелното разработване на
дисертационни трудове се регламентират в Правилника за прием,
обучение и движение на студенти, специализанти и докторанти в
Аграрния университет – Пловдив.
VIII. ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 34. (1) Средствата за финансиране на университетски научноизследователски проекти и дейности се набират в левове от:
а) субсидии от държавния бюджет, предназначени за научноизследователска дейност;
б) национални и международни конкурси;
в) финансова помощ от държавни институции, от правителствени,
неправителствени и други организации;
г) дарения, завещания, наследства, спонсорство, реклама;
д) собствени приходи в размер, определен с решение на АС;
е) собствени приходи от реализация на готови научни продукти и
други резултати от дейности, финансирани със средства на АУ;
ж) целево преведени суми от държавни органи, фирми, фондации и
други организации за изпълнение на научни програми, задачи и прояви,
организирани съвместно с АУ;
з) приходи по договори за научноизследователска дейност с
външни организации и лица и от внедрителската дейност.
(2) Средствата за финансиране на университетски научноизследователски проекти и дейности във валута се набират от:
а) средствата за подготовка на чуждестранни докторанти, студенти
и специализанти;
б) постъпленията и вноските във валута от български и
чуждестранни юридически и физически лица за изпълнението на
съвместни научни програми, задачи и прояви;
в) постъпленията във валута от реализация на готови научни
продукти и други резултати, получени от дейности, финансирани със
средства от АУ;
г) средствата от международни и други конкурси и сключени
договори за научни разработки;
д) дарения, завещания, наследства, спонсорство, рекламно
присъствие и други постъпления от юридически и физически лица за
подпомагане на развитието на научноизследователската дейност.
(3) Условията и редът за разпределение и изразходване на
средствата от целевата субсидия на републиканския бюджет за АУ се
определя от Наредба № 9 от 08.08.2003 г. на МОН за условията и реда за
планиране, разпределение и разходване на средствата, отпуснати
целево от държавния бюджет за присъщата на висшите училища научна
или художественотворческа дейност, които ежегодно се актуализират.
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(4) Средствата и поименен списък на заявената апаратура и
дълготрайни материални активи за научни изследвания по проектите се
одобряват от УС на ЦНИТТЗИС и се утвърждават от ректора.
Чл. 35. Контролът върху изразходване на средствата, отпуснати
целево от държавния бюджет за научна дейност, се осъществява от УС
на ЦНИТТЗИС, който контролира приходите и разходите на средствата за
цялостната научноизследователска дейност на АУ и ежегодно отчита
пред АС разпределението и усвояването на тези средства.
Чл. 36. АУ популяризира резултатите от научноизследователската
дейност чрез публикуването им:
- в национални и международни списания, сборници и др.,
реферирани в световните бази данни;
- в научното списание на АУ – „Аграрни науки”;
- в сборника „Научни трудове” на АУ – Пловдив.
Чл. 37. (1) Ежегодно АУ извършва оценка на научноизследователската дейност на основните структурни звена на основата на
обективни и проверими критерии в съответствие с Правилника за
наблюдение и оценка на научноизследователската дейност на ВУ и
научните институти:
а) публикации в SCOPUS и/или Web of Science (core collection);
б) брой независими цитирания в SCOPUS или Web of Science,
получени през оценявания период;
в) монографии, индексирани в базите данни SCOPUS и/или Web of
Science (core collection);
г) регистрирани патентни заявки и регистрирани патенти;
д) дял на публикациите в съавторство с други институции спрямо
общия брой публикации;
е) привлечени и изразходвани средства по национални и
международни проекти, както и по внедрителски договори.
Чл. 38. (1) По същите критерии ежегодно се извършва оценка на
индивидуалната научноизследователска дейност на всеки преподавател,
на основата на която АС приема правила за финансово стимулиране.
VIII. НАУЧНО РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ
НА АГРАРНИЯ УНИВЕРСИТЕТ
Чл. 39. Научното развитие е длъжностно задължение и лична
отговорност на всеки член на академичния състав, подпомаган от АУ.
Чл. 40. (1) Целите на научното развитие на академичния състав са:
а) Осигуряване на учебната, научната и други дейности,
специфични за АУ, с висококвалифициран академичен състав;
б) Поддържане и повишаване на качеството на обучение и
равнището на академичния състав;
в) Стимулиране на творческото развитие и научното израстване за
разгръщане на индивидуалния потенциал на всеки член на академичния
състав като участник в образователния процес и страна в трудовоправните отношения.
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Чл. 41. (1) Членовете на академичния състав в АУ извършват
свободно, съобразно своите интереси и по своя инициатива, съобразно
спецификата на научноизследователската дейност на АУ, свързана с
тяхното научно развитие и израстване.
(2) Индивидуалното научно развитие на членовете на академичния
състав се осъществява чрез различни форми на професионални
специализации и обмяна на опит в страната и в чужбина, чрез
разработване на дисертации, монографии, студии и други научни трудове
и изследвания, чрез подготовка на учебни курсове и учебна литература,
необходима за обучението в АУ по съответните дисциплини и чрез други
форми, избрани от самите изследователи.
(3) Ръководството на АУ и неговите звена насърчават и подпомагат
инициативите на членовете на академичния състав за научно развитие
чрез осигуряване на необходимата материално-техническа база, научнотехническа информация и консултантска помощ; чрез специализации в
национални, чуждестранни и международни организации; чрез
финансово осигуряване на участието във външни научни прояви;
предоставяне на творчески отпуск и др.
(4) Ръководството на АУ организира и осигурява съхраняване на
готовите научни продукти, собственост на АУ, като осигурява признаване
и закрила на авторските права в съответствие с действащите нормативни
актове в страната и Правилника за управление на интелектуалната
собственост в АУ. Редът за съхраняване и режимът на ползване на
научните продукти, финансирани със средства за университетски
научноизследователски проекти и дейности, се определят съгласно
заповед на зам.-ректора по НИПД.
Чл. 42. (1) Ползването на творчески отпуск и неговото отчитане
стават при условия и по ред, определени от ЗВО и Правилника за
дейността на АУ.
(2) АУ осигурява на работещите на основен трудов договор в АУ
частично или изцяло необходимите средства за обучение в докторантура
и защита на хабилитационни и дисертационни трудове.
Чл. 43. Научното развитие на академичния състав в АУ се постига
чрез:
- придобиване на научна степен;
- повишаване в научно звание;
- продуциране на научнопубликационна дейност;
- участие в реализацията на научни проекти с теоретичен и/или с
приложен характер;
- патентовани открития, изобретения, иновационни продукти;
- продължаващо обучение и повишаване на квалификацията в
курсове, специализации, семинари, дискусии, научни форуми и др.;
- постигнато качество на обучение, потвърдено от обучавани и
потребители.
Чл. 44. Условията и редът за обявяване и провеждане на
конкурсните процедури и назначаването на лица за заемане на научно-
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преподавателски длъжности в академичния състав на АУ се
регламентират в Правилника за развитие на академичния състав на АУ
(ПРАСАУ) и Правилника за устройството и дейността на АУ – Пловдив.
Чл. 45. Всеки факултет разработва програма за научното развитие
на академичния си състав.
Чл. 46. Научното развитие на академичния състав се контролира и
оценява чрез атестиране по определени критерии, показатели и
процедури, регламентирани в Правилата за атестиране на научнопреподавателския състав в АУ – Пловдив.
Чл. 47. (1) Членовете на академичния състав на АУ извършват НИД
по утвърдени индивидуални годишни планове и представят за приемане
от съответните научни звена годишни отчети за:
а) участие в научноизследователски проекти (университетски,
национални, международни) – индивидуално или като членове и
ръководители на научни колективи;
б) разработване на дисертационни и хабилитационни трудове;
в) разработване и публикуване на учебници, монографии, студии,
научни доклади, статии и др.;
г) научни публикации в чуждестранни издания;
д) изпълнение на научноизследователски задачи по договаряне
(приложни разработки, експертна и консултационна дейност и др.);
е) научно ръководство на докторанти;
ж) изготвяне на рецензии за завършени научни изследвания, за
дисертационни и хабилитационни трудове.
(2) Ръководството на АУ осигурява реда и начините за оценяване и
огласяване на извършената научноизследователска дейност, като
гарантира правата на интелектуална собственост и възнагражденията.
(3) Индивидуалният принос в научноизследователската дейност на
всеки учен се взема под внимание при атестирането му съгласно с
критерии и показатели, определени в Правилника за атестиране на
академичния състав на АУ.
(4) АУ учредява и присъжда колективни и индивидуални награди и
отличия за извършена значима научноизследователска дейност.
(5) АУ организира чрез подходящи форми популяризиране и
разпространение на резултатите от извършената научноизследователска дейност.
VIII. УНИВЕРСИТЕТСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Чл. 48. (1) Информационната система за НИД е част от
общоуниверситетската информационна система за вътрешна и публична
информация и има за цел да осигури:
a) информация за изпълняваните университетски програми,
планове и проекти за НИД;
б) публичност на резултатите от НИД с тяхното местоположение и
достъп;
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в) текуща информация за извършвана НИД от научни звена,
колективи и отделни изследователи за координация, контрол и трансфер
на научните резултати;
г) информация за атестиране на членовете на академичния състав;
д) информация за акредитацията на Университета, неговите звена
и специалности;
е) информация за участие в международни програми, проекти и
прояви;
ж) информация за решения на ръководните органи на АУ и на
научните звена, свързани с НИД;
з) друга важна за НИД в АУ информация с национален или
международен характер.
Чл. 49. (1) Информационната система за НИД на АУ включва
следните основни подсистеми:
1. НИД на академичния състав (планове и отчети за научни проекти
по видове източници на финансиране на ниво университет, факултет,
катедра, специализирано научно звено, в национален и международен
план, с открояване на участието на студенти и докторанти), в т.ч.:
а) научни изследвания;
б) научни прояви (форуми);
в) други.
2. докторантура, в т.ч.:
а) акредитирани научни специалности за обучение в докторантура;
б) конкурси за прием на докторанти;
в) публични защити на докторски дисертации и др.
3. кадрови научен потенциал (по научни специалности на придобитите научни степени и академични длъжности и научна компетентност).
4. конкурси за придобиване на академични длъжности за нуждите
на АУ.
5. студентска НИД (планове и отчети за научни проекти на
бакалаври и магистри по видове източници на финансиране на ниво
университет, факултет, специалност, катедра, водеща специалност, в
национален и международен план) в т.ч.:
а) научни изследвания;
б) научни прояви (форуми);
в) други.
6. участия в чужбина на членове на академичния състав, студенти и
докторанти, в т.ч. в изпълнение на международни проекти, участие в
научни прояви (форуми) и обмяна на опит, специализация и др.
(2) Основна част от информационната система за НИД е базата
данни на АУ за планирането и отчитането на НИД в АУ по одобрени от
зам.-ректора по НИПД форми (образци) и показатели за оценка,
наблюдение и отчитане на научноизследователски резултати, в т.ч. за
научните изследвания и научните прояви, финансирани със средства за
университетски научноизследователски проекти и дейности и за
проектите, финансирани по национални и международни програми.
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(3) Съставни части на университетската информационна система
са базите данни за НИД на факултетите, катедрите, научните звена,
докторантите и студентите в АУ.
(4) Част от информационната система за НИД са отчетите за
завършени етапи от изпълнявани в АУ международни проекти и за
научни командировки в чужбина.
(5) Въвеждането на нови данни за НИД в информационната
система се извършва текущо и периодично (на тримесечие и годишно) от
съответните длъжностни лица и се контролира в зависимост от характера
им от зам.-ректора по НИПД, от зам.-деканите и от избраните
ръководители на научни звена и академични общности.
Чл. 50. (1) Основен източник на информация за индивидуална
изследователска дейност са годишните планове и отчети за НИД на
членовете на академичния състав и редовните докторанти.
(2) В индивидуалните годишни планове и отчети се съдържа
информация за характера (университетски, национален, международен)
на НИД и за количеството на научната продукция по видове (проекти,
дисертации, монографии, студии, статии, доклади и др.).
Чл. 51. (1) Основен източник на информация за колективна
изследователска дейност са годишните планове и отчети за НИД на
катедрите, факултетите и специализираните научни звена.
(2) В годишните планове и отчети на научните звена и колективи се
съдържа информация за характера (университетски, национален,
международен) на НИД, за количеството на научната продукция по
видове (проекти, прояви, колективни монографии и др.), за източниците
на финансиране и участието на докторанти и студенти.
Чл. 52. Изпълнителите на договори за университетски научни
поръчки и прояви, финансирани със средства за университетски
научноизследователски проекти и дейности, задължително представят
информация за резултатите от завършени етапи (междинни или крайни)
за публикуване в информационната система в срок до 10 дни от
приемането им от УС на ЦНИТТЗИС.
IX. АДМИНИСТРИРАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ
Чл. 53. (1) Основно административно звено на АУ, подпомагащо
зам.-ректора по НИПД и ректорското ръководство в реализацията на
научната политика на АУ, е ЦНИТТЗИС.
(2) ЦНИТТЗИС се подпомага административно от:
- Финансово-счетоводния отдел;
- Академичното издателство;
- Центъра за информационни технологии;
- Учебноинформационния отдел;
- Факултетите;
- Университетската библиотека;
- Центъра за професионално обучение.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (1) По смисъла на този правилник:
1. “научен (научноизследователски) проект” е: индивидуална или
колективна научноизследователска разработка с елементи на новост и
оригиналност при интерпретирането на научни проблеми в изпълнение
на научноизследователска задача с определен срок и качество, в
рамките на наличен финансов и човешки ресурс;
2. “научен продукт” е резултатът от изпълнението на научен
(научноизследователски) проект;
3. “научни звена” са катедрите, основните и обслужващите звена на
АУ, които могат да извършват научноизследователска дейност по научни
проекти.
(2) Изменения и допълнения в този правилник се утвърждават от
АС, по предложение на УС на ЦНИТТЗИС, след обсъждането им от
ректорския съвет.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Правилникът е разработен на основание глава осма от ЗВО и
глава пета от Правилника за устройството и дейността на АУ.
§ 3. Неуредените с този правилник въпроси се решават от ректора
на АУ и зам.-ректора по НИПД, академичния съвет и ръководителите на
специализираните органи и звена за научноизследователска дейност на
АУ съобразно с техните компетенции.
§ 4. Настоящият правилник е приет от Академичния съвет на
АУ – Пловдив на негово заседание от 23.04.2020 г. с Протокол № 9.
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